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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Vervuiler, je bent gezien!’ 

 

 

 

Uw raad heeft bij de bespreking van de brief van de wethouder OSB, de heer Bredemeijer inzake 

Programma voor een Schone stad 2021-2022’ (RIS 307053) op 25 maart 2021 de door het raadslid de 

heer Grinwis ingediende motie M.1 ‘Vervuiler, je bent gezien!’ (RIS308306), over het toepassen van 

borden met ogen om het achterlaten van zwerfafval te ontmoedigen, aangenomen. Hierbij informeert 

het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende dat: 

• winkelcentra en zogenaamde ”snoeproutes” bekende hotspots zijn voor zwerfafval;  

 

Overwegende dat: 

• handhavers reageren op overlastmeldingen en bekend zijn met de hotspots, maar zij niet overal 

tegelijk kunnen zijn en voorkomen beter is dan genezen;  

• fietsendiefstal en foutparkeren effectief zijn bestreden door het plaatsen van borden met 

priemende ogen en een aansprekende tekst, zoals “Héé fietsendief! Je bent gezien!”; 

 

Roept het college op: 

• op hotspots waar veel zwerfafval voorkomt, zoals winkelcentra en “snoeproutes”, een pilot te 

starten met borden met priemende ogen en een aansprekende tekst om zo het dumpen van 

zwerfafval te verminderen. 
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad: 

 

Het college is het met de gemeenteraad eens dat het voorkomen van zwerfafval de voorkeur heeft. De 

medewerkers op de stadsdelen zullen daarom een aantal geschikte locaties voor een gedrag 

beïnvloedende maatregel inventariseren. Locaties komen in aanmerking op het moment dat bekend is 

dat personen daar structureel zwerfafval achterlaten en niet wanneer het zwerfafval zich daar  

bijvoorbeeld als gevolg van wind verzamelt. Op de geschikte locaties zal een bord worden geplaatst met 

priemende ogen en een aansprekende tekst. De betreffende locaties worden gemonitord om te bezien 

of de hoeveelheid zwerfafval afneemt. In de eerste voortgangsrapportage van het Programma voor een 

schone stad 2021-2022 (maart 2022) informeren wij de raad over de voortgang van deze actie.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


